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Профил на региона и роля на Габрово

Данни за 2020 г. БДС по икономически сектори, млн. лв. БВП, млн. лв.
БВП на човек от 
населението, лв.

Общо
Селско 

стопанство
Индустрия Услуги Общо Общо

Северен централен 7 779 668 2 404 4 707 8 974 11 667

Велико Търново 2 303 160 623 1 520 2 656 11 492

Габрово 1 349 65 570 713 1 556 14 651

Разград 1 017 148 293 576 1 173 10 634

Русе 2 337 144 770 1 422 2 696 12 592

Силистра 774 150 147 476 892 8 307



Развитие на област Габрово 

Област Габрово БДС по икономически сектори, млн. лв. БВП, млн. лв.
БВП на човек от 
населението, лв.

Общо
Селско

стопанство
Индустрия Услуги Общо Общо

2018 1 284 57 602 626 1 481 13 543

2019 1 349 57 602 690 1 561 14 519

2020 1 349 65 570 713 1 556 14 651



Икономиката на община Габрово
Данни за нефинансовите предприятия в рамките на 

община Габрово

Произведена продукция
(хиляди левове)

Наети лица
(брой)

2019 2020 2019 2020
ОБЩО 1 128 038 1 084 262 16 645 15 614
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО .. .. .. ..
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ - - - -
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 692 106 647 290 8 446 7 699
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА .. .. .. ..
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 13 988 .. .. ..
СТРОИТЕЛСТВО 80 101 85 025 744 805

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
118 112 124 020 2 565 2 455

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 46 034 45 623 534 566
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 13 196 8 993 510 388
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 28 032 28 357 398 394
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 10 743 11 020 126 107

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
22 135 19 701 328 312

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 4 768 7 039 224 204
ОБРАЗОВАНИЕ .. .. 33 27
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 39 655 43 126 1 052 1 048
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 6 740 4 421 117 96
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 4 912 4 872 124 109



Данни от бюрата по труда за Габрово към края на 2021 г. 

По данни на Агенцията по заетостта (АЗ) броят на икономически 
активните лица в община Габрово към края на 2021 г. е 30 150 души;

Към края на 2021 г. броят на безработните лица е 901 души (спрямо 1 
585 към края на 2020 г.) или равнище на безработица в размер на 3,0% 
(спрямо 5,3% към края на 2020 г.);

Броят на безработните младежи (до 29 годишна възраст) е спаднал от 
183 души към края на 2020 г. на 92 души към края на 2021 г.;

Коефициентът на безработица за област Габрово е 3,2% към края на 
2021 г. Средно за страната безработицата към 31 декември 2021 г. е 
4,8% по официални данни на АЗ. 



Дял на секторите в добавената стойност на 
предприятията в община Габрово* (2019 г.)



Основни страни в интелигентната 
специализация на Габрово
Интелигентната специализация на Габрово стъпва на работата и 
партньорството на няколко основни играчи в икономиката на общината: 

1) Промишлените предприятия в района; 

2) Дигиталните компания, стартъпите и иновационната екосистема; 

3) Регионалният иновационен център „Амбициозно Габрово“, който работи за 
сътрудничество между бизнес, наука и местна власт; 

4) Технически университет – Габрово, който приютява и технологичния парк в 
Габрово; 

5) Местна власт и инструментите за икономическо развитие. 



Цели и основни направления на стратегията

Стратегическа цел през община Габрово е да развива силна икономика базирана на наука и
иновации. Три са основните направления в сферата на икономиката:

Индустрия и иновации – насърчаване развитието на местната икономика, с фокус върху
високотехнологични производства и интензивни на знание услуги, инвестиции в техническа и
бизнес инфраструктура и подобряване на средата за иновации;

Оценка на промяната във веригите на добавената стойност и потенциала за развитие на
местните компании след промените във веригите на доставки, вследствие на пандемията и
дълбоката рецесия;

Наука и образование – сътрудничество на местния бизнес с образователните институции, с фокус
върху подготовката и привличането на кадри, инвестиции в научната инфраструктура и трансфер
на технологии, тясно сътрудничество между публичните научни и технологични звена и местните
компании;

Дигитализация – дигитална трансформация на индустрията, развитие на Габрово като „умен град“
(smart city), повишаване ефективността на администрацията, подобряване на управленските
процеси и засилване на партньорствата с гражданите и бизнеса.



Община Габрово е в процес на подготовка на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027 г. и в
стратегическата рамка на плана е заложена визията на Габрово – зелена, иновативна и достъпна
община, със силна икономика, богато културно наследство, устойчив туризъм и отворена към хората.

Стратегическа цел на Община Габрово е да развива силна икономика базирана на науката и
иновациите. Основен Приоритет е Икономиката, образованието и иновациите.

Мерките, обсъдени във Фокус група „Икономика, иновации и човешки капитал, предложени за ПИРО 2021-2027 са
групирани в следните направления:

 Насърчаване на иновациите чрез развитие на иновационна еко система и изграждане на необходимата
иновационна инфраструктура. Прилагане на решения за интелигентна специализация;

 Разработване на вътрешна/местна нормативна уредба със стимули за инвеститорите на база публично-частни
партньорства. Разработване на Регламент за ПЧП и Наредба за клас B инвеститори;

 Интегрирани териториални инвестиции – проект за съществуващия индустриален парк и трансформацията му във
нисковъглеродна индустриална зона. Създаване на Нов индустриален парк в направление Габрово – Севлиево;

 Дигитална трансформация на индустрията;

 Развитие на кръгова икономика;

 Инвестиции в човешки капитал – развитие на кариерното ориентиране и разширено предлагане на дуална форма
на обучение;

 Регенерация на кафяви терени;

 Развитие на start-up екосистема с фокус мехатроника, чисти технологии и ИКТ;

 Маркетиране, брандиране и промотиране на региона;

 Съвместни инициативи за създаване на междуобщински проекти, базирани на сътрудничеството с Тракия
икономическа зона.



Индикатори 
и цели

Изходни 

данни

2020 г.

Междинна 

цел 

2025 г.

Крайна 

цел 

2030 г.

Индустрия и иновации

Добавена стойност във високотехнологични 

производства (млн. лв.) 111 150 200

Дял на високотехнологичните производства в 

добавената стойност на промишлеността 52% 55% 60%

Приходи от износ във високотехнологични 

производства (млн. лв.) 150 200 250

Разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи в индустрията (3 years 

average, млн. лв.) 50 60 70

Наука и образование

Разходи за научноизследователска и развойна 

дейност (НИРД) (3 years average, млн. лв.) 8 10 12

Персонал, зает с научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) 300 400 500

Дигитализация

Дял на дигиталния сектор в добавената 

стойност на местната икономика 3,60% 6% 10%

Брой наети в дигитални компании 200 400 600

Стратегическото планиране на
развитието и интелигентната
специализация на икономиката на
Габрово изисква много ясен набор от
индикатори, които да осигурят
проследяемост на напредъка по
основните направления на
стратегията.

Избраните индикатори следва да са
директно обвързани с приоритетните
направления и да бъдат ясно
измерими на годишна база.

Избраните индикатори следват трите
направления на стратегията.
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